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Algemeen 
 
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 

De stichting is in het handelsregister van de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 
24321190. 
De statutaire naam van de onze stichting is Stichting De Ark en is statutair gevestigd in 
Hardinxveld- Giessendam. 
De rechtsvorm is een stichting. 
 
Omschrijving van de doelstelling 

De stichting heeft ten doel: 
Het opzetten en in standhouden van een logeerhuis ten behoeve van gehandicapten en anders 

begaafden, die zelf en/of waarvan de ouders/belangenbehartigers woonachtig zijn in de 

Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, ongeacht godsdienstige gezindte casu quo die van hun 

ouders/belangenbehartigers. 

Naast het logeren heeft Stichting De Ark een tweede doelstelling; begeleid zelfstandig wonen 
voor mensen van de doelgroep in de gemeente Hardinxveld-Giessendam onder de eigen 
christelijke identiteit. 
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Bestuur 
 
Samenstelling van het huidige bestuur 
Voorzitter:      Jan Korevaar  
Secretaris t/m 25 november:     Lea Rietveld 
Penningmeester     Jaap Koster  
Lid:        Anja Vink 
Lid       Hermine Strop 
Notulist        Helma de Jong 
 
Vergaderingen 
In 2019 is er vergaderd op: 20 februari, 18 maart, 17 juni, 9 september en 25 november. 
Daarnaast is er tweemaal vergaderd met Eddee Samen, nl. op 8 april en 28 oktober. 
Het bestuur van Stichting De Ark heeft Gods zegen in het afgelopen jaar weer ervaren, en ziet 
de toekomst daarom met vertrouwen tegemoet. 
 
Afscheid secretaris Lea Rietveld 
In de bestuursvergadering van 25 november heeft Lea als secretaris afscheid genomen. Na 
negen jaar deze bestuurstaak te hebben vervuld, legt zij haar “pen” neer. Het was negen jaar 
geleden geen vanzelfsprekende keuze om secretaris te worden, vertelde zij bij haar afscheid. 
De taken die erbij horen hebben nooit binnen haar vakgebied gelegen. Ze heeft het als een 
gave van God ervaren, dat ze de functie toch mocht vervullen en gaande weg mocht zien dat 
haar talenten zich ontwikkelden. 
Het bestuur, maar ook de logees en alle vrijwilligers gaan in Lea een zeer betrokken persoon 
missen, die veel over de Ark weet, altijd klaar stond en bij alle namen ook de gezichten kent. 
Tijdens de vrijwilligersavond ontving zij namens iedereen een bos bloemen. Als 
afscheidscadeau mocht ze in haar laatste bestuursvergadering een e-reader in ontvangst 
nemen. 
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PR & Communicatie 
 
Website en facebook 
Op onze website kunt u informatie over stichting De Ark vinden. Neem gerust een kijkje op 
onze website: www.stichtingdeark.nl. De website kwam tijdens elke bestuursvergadering onder 
de aandacht, zodat deze steeds actueel werd gehouden. De website is in 2019, naast 
facebook, als belangrijkst PR-middel gebruikt. Adverteren in papieren gidsen is hierdoor 
verdwenen.  
Ook zijn we vertegenwoordigd op facebook: https://www.facebook.com/logeerhuisdeark 
 
 
Nieuwsbrieven 
Het bestuur heeft tweemaandelijks een bijdrage geleverd aan de nieuwsbrieven van Eddee 
Samen. Op deze manier geeft zij actuele informatie door aan ouders en betrokkenen van de 
logees. 
 
Privacywet (AVG) 
In elke bestuursvergadering is dit punt aan de orde gekomen. Bij het maken van foto’s, het 
beheer van de website en facebook, het rondsturen van e-mails en gebruik van computers 
wordt de privacywet in acht genomen. 
 

http://www.stichtingdeark.nl/
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Maatschappij 
 
Vertegenwoordiging WMO-platform 
Vanuit het bestuur is sinds 2015 Hermine Strop vertegenwoordigd in het WMO-platform, mede 
met het oog op de belangen van onze doelgroep. Zo worden de maatschappelijke 
ontwikkelingen goed in de gaten gehouden. 
 
Bezoek ChristenUnie 
Op 25 maart is een delegatie van de ChristenUnie op bezoek geweest in het logeerhuis. 
 
NL doet 
Op 16 maart kwamen leden van de politieke partij TAB naar het logeerhuis. Ze hebben heel 
veel klussen gedaan. Ontzettend leuk en mooi dat ze geweest zijn. 
 
Vertegenwoordiging LTT 
Vanuit het bestuur is Anja Vink vertegenwoordigd in de organisatie van de Legertruck Tour 
Tocht. In 2019 vond deze tocht plaats op 29 juni. Het was weer een geweldig dag met een 
mooie tocht, waaraan de logees mochten meedoen.  
De LTT wordt mogelijk gemaakt door St. Het Groene Virus, ZML-school De Cirkel en vele 
vrijwilligers die eten, drinken, een rustlocatie en toespraken verzorgen.  



   

 

Stichting De Ark, Hardinxveld-Giessendam, jaarverslag 2019 pagina 5  

 

Logeerhuis 
 
Droomtafel 
Door een anonieme gever én een gift van kringloopwinkel De Graafstroom kon in maart een 
prachtige droomtafel worden aangeschaft, de zgn. “Magic Carpet”. Het is een prachtige 
interactieve vloerprojector met ongekend veel mogelijkheden. De  logees beleven er enorm 
veel plezier aan. De gevers zijn in het logeerhuis uitgenodigd om een kijkje te nemen naar het 
speelplezier. 
  

                               
 
Nieuwe horren  
Door een gift van kringloopwinkel De Cirkel én de HUBO zijn in de zomer mooie nieuwe horren 
bevestigd. De logees zorgden voor een mooie versiering op de horren, zodat een mooie 
bedankfoto kon worden gemaakt.  
 
Escape pods 
Tijdens een BHV-oefening bleek dat evacueren van logees met een lichamelijke beperking niet 
goed verliep. Omdat het onmogelijk is de aangepaste bedden naar buiten te rijden, is besloten 
Escape pods aan te schaffen. Op deze manier kan een ontruiming veiliger plaatsvinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plafondventilators 
Om in de warme zomer voor verkoeling te zorgen, zijn in juni de woon- en slaapkamers 
voorzien van plafondventilators. Het zijn mooie ventilators, met verkoeling en verlichting in 
één. 
 
Zorghulpmiddelen 
Het logeerhuis beschikt over diverse zorghulpmiddelen, die zorgvuldig onderhouden en 
gekeurd moeten worden. Ook stelt St. De Ark de voorwaarde dat een goede storingsdienst 
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bereikbaar moet zijn in de weekenden. Om aan hieraan te laten voldoen is in 2019 overgaan 
naar hulpmiddelenleverancier Harting Bank. 
 
Dak controle  
Door Daktechniek Holland is op 16 september het platte dak gecontroleerd. Zij vonden 
gelukkig geen mankementen en verdere actie was niet noodzakelijk. 
 
Controle veiligheidsvoorzieningen.   
Maandelijks is de brandmeldinstallatie gecontroleerd door gecertificeerde vrijwilligers. 
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Vrijwilligers 
 
Koffieochtend voor schoonmaakvrijwilligers 
Op 22 maart vond een gezellige koffieochtend plaats voor alle schoonmaakvrijwilligers. De 
schoonmaakvrijwilligers komen beurtelings op maandagmorgen voor het schoonmaakwerk en 
de was naar het logeerhuis. Deze ochtend werden ze in het zonnetje gezet met iets lekkers bij 
de koffie. Vanuit het bestuur werden ze ondertussen bijgepraat over de actuele zaken. 
 
 
Vrijwilligersavond 
Het logeerhuis zou niet kunnen bestaan zonder de vele vrijwilligers. Zij helpen bij het logeren, 
maken de Ark schoon, zorgen voor reparaties en onderhoud, brengen de post rond, doen de 
was, nemen deel aan het bestuur … noem het maar op. Al deze mensen werden op 
donderdagavond 21 november tijdens een gezellige avond in het zonnetje gezet. Anja en Jan 
Vink ontvingen iedereen gastvrij in de gezellige kantine van de manege. Daar stond een 
heerlijk buffet klaar, met vooraf een beker eigengemaakte soep. Er was tijd om gezellig bij te 
praten en een leuke quiz te doen. Namens het Ark-bestuur bedankte Jan Korevaar iedereen 
voor alle goede zorgen. Ook Els van Eck sprak namens Eddee hartelijke woorden toe. 
Na een lekker nagerecht was er ook nog koffie met zelfgebakken cake, verzorgd door de 
logees! Tot slot kreeg iedereen nog chocolade mee voor thuis en mochten de vrijwilligers nog 
een kijkje nemen bij de paarden. Het was een bijzonder fijne avond! 
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Zorgverlening 
 
Eddee Zorgverlening 
Eddee Zorgverlening is een christelijke zorgaanbieder en onderschrijft de Bijbel als het Woord 
van God. Het is hun passie om persoonlijke en passende begeleiding te bieden. 
Meer informatie is er te vinden op de website: www.eddee.nl. 
 
Eddee Samen 
Eddee Samen is een onderdeel van Eddee Zorgverlening en is opgericht met als doel het 
aanbieden van zorg in Logeerhuis De Ark. Medewerkers van Eddee Samen onderschrijven de 
identiteit van Stichting De Ark en zijn vertrouwd met de diversiteit in het christelijke landschap. 
Eddee Samen specialiseert zich in thuisbegeleiding, logeeropvang en dagopvang voor 
jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking.  
 
  

http://www.eddee.nl/
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Medegebruik logeerhuis 

 
Z.M.L.-school De Cirkel te Gorinchem.  
Op dinsdag en donderdag wordt het logeerhuis gebruikt voor praktijklessen door de ZML-
school “De Cirkel” uit Gorinchem. Dit verloopt naar tevredenheid, zowel van De Cirkel als van 
De Ark. 
 
 

Financiën 
 
Activiteiten  
Vele kaarten werden er dit jaar weer gemaakt door mevrouw van Veen en mevrouw V/d Bout. 
Deze kaarten zijn verkocht op de kerstmarkt in De Lange Wei. Dit jaar mochten we ook weer 
een mooi bedrag ontvangen, nl. € 129,80.  
 
Huis-aan-huis-collecte 
In oktober gingen vele vrijwilligers weer op pad met de collectebus. De opbrengst voor 2019 
bedroeg € 5.747,74.  
 
Rabo ClubSupport 2019 
Op 8 november ontving St. De Ark dankzij vele stemmen het mooie bedrag van € 2.068,29 
met de actie Rabo ClubSupport. 
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Tenslotte 
 
Het bestuur van St. De Ark is heel dankbaar voor de voortgaande steun voor ons werk, zoals 
die blijkt in donaties en giften van particulieren, bedrijven, stichtingen en kerken.  
Voor meer informatie verwijzen wij naar de jaarrekening. 
 
Niet alleen in financieel opzicht, maar in alle opzichten wordt ervaren dat God voorziet. Steeds 
weer worden we gezegend met voldoende vrijwilligers, een goede logeercapaciteit, voldoende 
zorgmedewerkers en de juiste technische voorzieningen. 
 
Met alle zegeningen van 2019 ziet het bestuur met vertrouwen tegemoet naar 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hardinxveld-Giessendam, 18 mei 2020 
 
 
 
 
 
 
Jan Korevaar, voorzitter    Helma de Jong, notulist 
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